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Trauksmes signāli

Traukesmes signālu
apraksts
Manuālā
palaišana

Trauksmes signālu līmeņi

At

Eksistē trauksmes signālu divas kategorijas

Zems akumulatora spriegums.
Iekārtas un akumulatora aizsardzības
sistēma.
Automātiskā palaišana

P1E

Kravas nodalījuma atgriešanas gaisa
temperatūras
radījumu
kļūda
(savienojuma
traucējumi
vai
īssavienojums). Sazinieties ar dīleri.
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Komunikācijas kļūda (nav iespējams
nolasīt datus no vadības bloka, bet
iekārta turpina strādāt iepriekšējā
režīmā). Sazinieties ar dīleri.

Manuāla palaišana: Trauksmes signāls aptur
iekārtu, uz ekranā pārādas punkts un simbols
ALARM (TRAUKSMES SIGNĀLS). Kad kļūdas cēlonis
ir novērsts Nospiediet pogu ON/OFF, lai palaist
iekārtu. Nospiediet un atlaidet pogu SET (IZVĒLE)
divas reizes, lai ekrānā pārāditos esošais
Trauksmes kods. Ja ir vairāk par vienu kļudu, visus
var apskatīt secīgi spiežot Pogu SET (izvēle).

С-sērijas
kabīnes
kontrolieris

Automātiskā palaišana: Trauksmes signāls aptur
iekārtu, uz ekranā pārādas Simbols ALARM
(TRAUKSMES SIGNĀLS). Kad kļūda ir novērsta
iekārta tiek palaista automatiski. Ja pārādas
trauksmes signāls P1E (Kravas nodalījuma
atgriešanas gaisa temperatūras radījumu kļūda),
tad kļūdas kods būs redzams ekrānā gaisa
temperatūras vietā.
Trauksmes kodu dzēšana
Sākumā vajag novērs kļūdu. Kad kļūda ir novērsta
nospiediet pogu SET (IZVĒLE) vienu reizi, lai
nodzēst eskistējošās kļūdas. Pēc tam pārādīsies
standarta ekrāns.
Uzmanību! Ta ir īsa lietošanas grāmata, papildus
informācijai lūdzam vērsties pie attiecīgas lietošanas
rokasgrāmatas.

Papildus informācijai vai
apmācībam, lūdzam
Vērsties pie sava Thermo
King Pārstāvja.

Kontroliera
Lietošanas
Vadītāja rokasgrāmata
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Vienkarša palaišana
Transportlidzekļa lietošana
1.

2.

3.
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Ekrāna simbolu apraksts
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Palaidiet transportlidzekļa dzinēju. Punkta simbols būs redzams
ekrānā.
Nospiediet ON/OFF pogu un turiet vismaz 1 sekundi. Ieslēgsies kabīnes
kontroliera ekrāns.
Pārbaudiet SET POINT uzdevumu, izmainiet to atbilstoši pārvadājumu
nosacijumiem.
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PIEZĪME. Ieteicams regulāri pārbaudīt
uzstādīto temperatūru.

Tastatūras apraksts

1. Poga ON/OFF
1. Apsildes simbols
Saldēšanas iekārta darbojas apsildes režīmā.
2. Atdzesēšanas simbols
Saldēšanas iekārta darbojas dzesēšanas režīmā.
3. Simbols ºC/ºF
Simbols pārāda vai temperatūra ekrānā tiek
radīta Celsijā (ºC) vai
Farenheitā (ºF).
4.

Trauksmes signāla simbols
Pārāda vai sistēmai ir kļūdas.

5.

Punkta simbols (decimāls)

Pārāda vai ir strāvas padeve, gadījomos kad
iekārta ir izslēgta.
6.

Atkausēšanas simbols

Pārāda, ka iztvaicētājs strādā atkausēšanas
režīmā.

Iekārtas ieslēgšanai/izslēgšanai vajag nospiest
un paturēt pogu vismaz 1 sekundi. Gadījuma ja
ir īss spiediens ekrans pāriet iepriekšējā izvēlnē.

Viegli uzstādīt
SET POINT uzstādīšana
Uzstādīta SET POINT temperatūra ir viegli un ātri mainama.
1. Nospiediet un palaidiet pogu SET (IZVĒLE), tad ekrānā pāradīsies burti
SP.
2. Velreiz nospiediet pogu SET (IZVĒLE). Ekrānā pārādīsies esksistējošais
temperatūras iestatījums.
3. Nospiediet pogu ar bultiņu augšā vai lejā lai izvēleties vajadzīgo
temperatūru, ar katru pogas spiedienu temperatūra mainās uz vienu
grādu.
4. Nospiediet um palaidiet pogu SET (IZVĒLE) lai uzstādīt vajadzīgo SET
POINT temperatūru.
5. Nospiediet pogu ON/OFF divreiz lai atgriezties standarta ekranā. abati
un iekārta darbosies ar iepriekšējiem uzstatījumiem.

2. LCD ekrans
Vienmēr aktīvs, izņemot kad iekārta ir izslēgta
(nav strāvas).
3. Poga ar bultiņu AUGŠĀ
Ļauj palielināt uzdotu temperatūras vertību (SET
POINT), vai izvēlnes ritināšanai augšup.
4. Poga ar bultiņu LEJĀ
Ļauj samazināt uzdotu temperatūras vertību set
point, vai izvēlnes ritināšanai lejā.
5. Poga SET (IZVĒLE)
Informācijas Izvēlnes izvēle. Viens spiediens ļauj
izvēleties citu izvēlni.
U
Uzmanību! Tas ir īsa lietošanas grāmata,
papildus informācijai lūdzam vērsties pie
attiecīgas lietošanas rokasgrāmatas.
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UZMANĪBU! Ja nenospiest pogu SET (IZVĒLE) 20 sekundes
laikā, tad jaunie iestātījumi netiek saglabati un iekārta
darbosies ar iepriekšējiem uzstatījumiem.

